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اختبارات على شهر فبراير )الفصل الدراسي الثاني(

التربية الدينية اإلسالمية
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

1االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ........................ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ........................ ڭ ڭ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)الرعاية – أشجار النخيل – العشب األخضر( ب اختر: معنى ﴿ ے﴾: .........................................................   

جـ اذكر مظهًرا من مظاهر قدرة الله تعالى في اآليات.  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف
 

اقرأ، ثم أجب:

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مرض العبد أو  سافر ُكِتب له مثل ما كان يعمل ................ صحيًحا«.

أ اكتب المحذوف من الحديث الشريف.  

)على صواب - بصحة جيدة - سعيًدا( ب اختر: معنى )صحيًحا(: .........................................................   

جـ ما مظاهر رأفة  الله بعباده في الحديث الشريف؟  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

 
أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 من السنن الفعلية نقل سيدنا عثمانzكيفية وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
)       ( 2 من الرأفة إطعام الحيوانات وحسن معاملتها. 
)       ( 3 ُجِمعت حروف القلقلة في كلمة )يرملون(. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

نة ........................................................ ما جاء في القرآن الكريم بشكل عملي. 1 السُّ
• تُبيِّن. • تُغيِّر.   • تخالف.  

2 الرأفة تمأل قلب اإلنسان بـ ........................................................ 
• األلم. • الرحمة.   • الحزن.  

3 كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص في صالة الجمعة والعيدين يُكثر من قراءة سورة .........................................................
• األعلى. • المائدة.   • البقرة.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ڭ ڭ ........................ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ........................ ې ې ى ى ائ ائ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)العمل الظاهر – الصوت المنخفض – األماكن العالية( ب اختر: معنى ﴿ۅ ﴾: .........................................................   

جـ ما مهمة الرسول كما فهمت من اآليات؟  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف
 

اقرأ، ثم أجب:

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من حسن إسالم المرء  .............................................................................................. «.

أ اكتب المحذوف من الحديث الشريف.  

)اإلنسان - العربي - الغني( ب اختر: معنى )المرء(: .........................................................   

جـ متى يحسن إسالم المرء؟  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

 
أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 موافقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على قول أو فعل قام به أحد الصحابة ُسنة تقريرية. 
)       ( 2 لتكون رءوًفا بَمن حولك عليك أال تتقبل أخطاء اآلخرين. 
)       ( ل الله تعالى على النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعباء الرسالة.  3 سهَّ

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

﴾ في اآلية: 1 قال تعالى: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾، المقصود بـ ﴿
• الصالة. نة.   • السُّ • القرآن.  

2 ترأف بنفسك عندما  ال تُعرِّضها ........................................................ 
• للعمل. للتفكير.    • للمخاطر.    •

3 القلقلة نوعان:
• أصلية وفرعية. • بغنة وبدون غنة.   • كبرى وصغرى.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

٣االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ں ڻ ڻ ....................... ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ...................... ھ ھ ھ ھ ...................... ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)أخضر - أسود - أصفر( ب اختر: معنى ﴿ڭ﴾: أصبح لونه .........................................................   

جـ اذكر مظهًرا من مظاهر قدرة الله تعالى في اآليات.  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف
 

اقرأ، ثم أجب:

َمرَّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: »اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها ................................ «.

أ اكتب المحذوف من الحديث الشريف.  

)تُركب – تُؤكل – تتكلم( ب اختر: معنى )المعجمة( : التي ال .........................................................   

جـ إالم يدعونا الحديث الشريف؟  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

 
أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 تعلم المسلمون كيفية الصالة وعدد ركعاتها من القرآن الكريم. 
)       ( 2 من مظاهر رأفة الله تعالى بعباده أنه يقبل توبة المخطئ. 
)       ( 3 طمأن الله تعالى نبيه n على حفظ القرآن في قلبه . 

ب اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  

1 أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ........................................................ في األخالق والمعامالت.
• كلها. • أقلها.   • أغلبها.  

2 التحدث باحترام يجعل اإلنسان ........................................................ بين الناس.   
• ضعيًفا. • محبوبًا.   • مكروًها.  

.p........................................................  3 تلقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الوحي من سيدنا
• جبريل. • إسرافيل.   ميكائيل.    •
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ميذ
لتل

ح ا
سال

4االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ .............................. ۉ ې ې ې ې ى .............................. ائ ائ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)الماضي – الذكريات - التذكرة( ب اختر: معنى ﴿ائ﴾: .........................................................   

جـ كيف طمأنت اآليات سيدنا محمًدا n على حفظ القرآن الكريم؟  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف
 

اقرأ، ثم أجب:

فاركبوها   ........................................ البهائم  هذه  في  الله  »اتقوا  فقال:  ببطنه،  ظهره  لحق  قد  ببعير  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  َمرَّ 

صالحة و........................................ صالحة«.

أ اكتب المحذوف من الحديث الشريف.  

)المرض - الجوع - البرد( ب اختر: المقصود بـ )لحق ظهره ببطنه(: شدة .........................................................   

جـ لماذا أمرنا الرسول n بالرفق بالحيوانات؟  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

 
أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 خير ما يقوم به المسلم أن يتدخل في أمور الناس. 
)       ( 2 الله تعالى يوفق عباده للعمل الصالح الذي يرضيه وينفعهم. 
)       ( 3 الله تعالى يعلم ما يدور داخل أي إنسان من فكر ونيات . 

ب اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  

1 ما أخبر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونقله عنه الصحابة الكرام ُسنة:
• تقريرية. • قولية.   • فعلية.  

2 الله الرءوف يكلف عباده على قدر ........................................................ واستطاعتهم.   
• أموالهم. احتياجهم.    • • طاقتهم.  

3 َمن سعى لتطهير نفسه من الشرك فاز بـ ........................................................
• الخير ورضى الله تعالى. • الشهرة.   • المال والثراء.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٥االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ........................................... ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ ...................... ىئ يئ جب حب خب مب﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)عاد - فاز - خاف( ب اختر: معنى ﴿جئ﴾: .........................................................   

جـ َمن الذي ينتفع بالذكرى؟  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانًيا: الحديث الشريف
 

اقرأ، ثم أجب:

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مرض العبد أو  ........................................... ُكِتب له مثل ما كان يعمل مقيًما ...........................................«.

أ اكتب المحذوف من الحديث الشريف.  

)ُكِتب له ثواب - ُعوِقب على - ناَل مااًل كثيًرا( ب اختر: معنى)ُكِتب له(: .........................................................   

جـ ما مظاهر رأفة اللهlبعباده في الحديث الشريف؟  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا: الفروع
ً
ثالث

 
أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       (  .kنة كالهما وحي من الله 1 القرآن والسُّ
)       ( القليلة.  الله لعبادته  المسلم المريض يعاقبه   2
)       ( 3 جاءت حقيقة الدنيا في كل الكتب السماوية. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 من ُسنة النبي n إلقاء ........................................................ على َمن يقابلنا.
• السالم. • األوامر.   • اللَّْوم.  

2 المسلم الرءوف ........................................................ الصغير ويحترم الكبير.   
• يغضب. • يرحم.   • يؤذي.  

3  عند اإلعجاب بَخْلق الله نقول:
• حسبي الله ونعم الوكيل. • أستغفر الله.   • سبحان الله.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

1إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ خلق الله كل األشياء وأتقن خلقها. ب العشب األخضر.   أ ۀ - ۓ.    

ثانًيا: الحديث الشريف
 

جـ كتب الله للمريض والمسافر أجر عملهما ولو كان قلياًل. ب بصحة جيدة.   أ مقيًما.  

ا: الفروع
ً
ثالث

✗ 3  ✓ 2  ✓ 1 أ   

3 األعلى. 2 الرحمة.  1 تبين.  ب   

٢إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ مهمة الرسول التذكير بالله. ب العمل الظاهر.   أ ۇ - ې.    

ثانًيا: الحديث الشريف
 

جـ إذا لم يتدخل فيما ال يخصه من أمور الناس. ب اإلنسان.   أ تركه ما ال يعنيه.  

ا: الفروع
ً
ثالث

✓ 3  ✗ 2  ✓ 1 أ   

3 كبرى وصغرى. 2 للمخاطر.  1 السنة.  ب   

٣إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ خلق الله كل األشياء وأتقن خلقها. ب أسود.   أ ڻ - ہ -  ے.    

ثانًيا: الحديث الشريف

جـ إلى الرفق بالحيوانات وحسن معاملتها. ب تتكلم.   أ »صالحة وكلوها صالحة«.  

ا: الفروع
ً
ثالث

✓ 3  ✓ 2  ✗ 1 أ   

3 جبريل. 2 محبوًبا.  1 أغلبها.  ب   
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ميذ
لتل

ح ا
سال

4إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ طمأنت اآليات سيدنا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لن ينسى القرآن الكريم. ب التذكرة.   أ ۉ - ى.    

ثانًيا: الحديث الشريف

جـ ألنها مخلوقات ال تتكلم وال تستطيع التعبير عن ألمها. ب الجوع.   أ المعجمة - كلوها.    

ا: الفروع
ً
ثالث

✓ 3  ✓ 2  ✗ 1 أ   

3 الخير ورضى الله تعالى. 2 طاقتهم.  1 قولية.  ب   

٥إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ ينتفع بالذكرى من يخشى الله تعالى. ب فاز.   أ ۇئ - مئ.    

ثانًيا: الحديث الشريف

جـ كتب الله للمريض والمسافر أجر عملهما ولو كان قلياًل. ب كتب له ثواب.   أ سافر - صحيًحا.    

ا: الفروع
ً
ثالث

✓ 3  ✗ 2  ✓ 1 أ   

3 سبحان الله. 2 يرحم.  1 السالم.  ب   
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 الدرس األول: السنة النبوية الشريفة معناها وكيفية تطبيقها

 السؤال األول:- تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-

يسعد المسلم في الدنيا واآلخرة بـ.........................-1  

تولي المناصب( –اتباع القرآن والسنة  –ترك العمل  –)جمع المال                                                

على قول أو فعل الصحابي يعتبر.................. ملسو هيلع هللا ىلصموافقة النبي  -2  

ا  –فعًلا  –)قوًلا                                              ا ( –تقريرا تصريحا  

.............................. ملسو هيلع هللا ىلصب على المسلم نحو النبي يج-3  

كل ما سبق ( –التعلم من سيرته  –التحلي بأخًلقه  –) اًللتزام بقوله وفعله                                        

إذا تمسك المسلم بالقرآن الكريم وترك السنة .......................-4  

أدى ما عليه ( –ضاع دينه لتركه السنة  –قوي فهمه للدين  –) زاد تمسكه بالدين                                 

 السؤال الثاني:-صل كل عبارة من العمود )أ(بما يناسبها في العمود)ب(:-

 )أ( )ب(
من السنة التقريرية )        (-أ اتباع المسلم للقرآن والسنة.-1   

في المواقف المختلفة ملسو هيلع هللا ىلصباًلقتداء بما قام به  -ب  

                   )      (  
السنة النبوية بالنسبة للقرآن-2  

المفسرة والمفصلة له.         )        ( -جـ على فعل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصموافقة النبي -3   
طريق السعادة في الدنيا واآلخرة.  )        ( -د   ملسو هيلع هللا ىلصنحيا بسنة النبي  -4 

 

 السؤال الثالث:- ضع عالمة)√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)×( أمام العبارة غير الصحيحة.

السنة النبوية ًل تستطيع مواكبة العصر .                         )        (-1  

واتباع سنته من طاعة هللا عز وجل.         )        ( ملسو هيلع هللا ىلصطاعة الرسول -2  

وفعله فقط .              )         ( ملسو هيلع هللا ىلصالسنة النبوية تطلق على قول النبي -3  

نموذج فريد يقتدي به المسلم في حياته كلها.     )         ( ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي  -4  
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 الدرس الثاني:- اسم هللا تعالى الرءوف

 السؤال األول:-ضع كل صفة في المكان المناسب لها في الجدول:-

تقبل أخطاء اآلخرين –عدم تكليف النفس فوق طاقتها  –حسن الظن بالناس  –)المحافظة على النفس   

الصبر عند الشدائد( –المساعدة في أعمال المنزل  –ومسامحتهم   

 الرأفة مع النفس الرأفة مع من حولك
................................................... ............................................... 

..................................................... .................................................. 

..................................................... ....................................................  

 

 السؤال الثاني:- تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-

من أخًلق المسلم تجاه الحيوانات........................................-1  

كل ما سبق( –عًلجها عند مرضها  –عدم تكليفها فوق طاقتها  –)إطعامها                                

ما كان يعمله بسبب المرض أو السفر.........................إذا ترك المؤمن المطيع  -2  

حرم األجر كله( –نال مثل أجره  –نقص أجره  –)زاد أجره                              

من صفات المسلم الحق مع غيره.............................. -3  

األولى والثالثة( –الرأفة بهم  –عليهم التعالي  –) نصيحتهم                                        

تختلف الرأفة عن الرحمة في أنها...............................-4  

ًل عًلقة لها بالرحمة( –دليل على الضعف  –أعلى درجاتها  –أقل من الرحمة  )                          

 السؤال الثالث:- أجب عن األسئلة التالية:-

رأفة هللا بعبادة. س/ اذكر بعض مظاهر  

........................................................................................................... 

 س/ماذا يعني اسم هللا الرءوف؟

...........................................................................................................  
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 الدرس الثالث :- سورة األعلى

 السؤال األول:-ضع كل صفة مما يأتي أمام ما يناسبها:-

الترابط( –الطاعة  –التقدير  –)البشارة   

تنفيذ ما أمر هللا به وتطهير النفس من الشرك والمعصية.                         )                   (-1  

جاء في الكتب السماوية من القيم والمعاني الجليلة. )                   ( تأكيد القرآن الكريم على ما-2  

أنه سوف يثبت القرآن في صدره.                            )                  (  ملسو هيلع هللا ىلصطمأنة هللا لنبيه -3  

(            توفيق كل مخلوق وهدايته إلى ما يناسبه وييسر له حياته.                       )       -4  

 السؤال الثاني:-صل كل عبارة بما يناسبها:

 )أ( )ب(
تطهير أنفسهم من الشرك            )     (-أ لسورة األعلى. ملسو هيلع هللا ىلصمما يدل على حب النبي -1   

قراءته لها في الجمعة والعيدين.   )      (-ب خلق الخلق وهدايتهم إلى ما يصلحهم.-2   
وجل.   )      (من مظاهر قدرة هللا عز  -جـ  في السورة الكريمة . ملسو هيلع هللا ىلصبشر هللا رسوله -3   
بتثبيت القرآن الكريم في قلبه.     )      ( –د  من صفات المؤمنين الصادقين في السورة  -4 

 الكريمة.
 

 السؤال الثالث:- أجب عن األسئلة اآلتية:-

 س/من هم المفلحون كما بينت السورة الكريمة؟

........................................................................................................ 

 س/لماذا سميت سورة األعلى بهذا االسم؟

.......................................................................................................... 
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 الدرس الرابع:أحكام القلقلة

 السؤال األول:-صل كل عبارة بما يناسبها فيما يأتي:

 )أ( )ب(
إذا كانت ساكنة في وسط الكلمة أو في آخرها. -أ  

                                        )         (  
.حروف القلقلة ينتج عنها-1  

اهتزاز صوت الحرف.           )         (-ب .أحكام تًلوة القرآن الكريمتعلم -2   
واجب على كل مسلم.           )         ( -جـ  "قطب جد". تقلقل الحروف المجموعة في-3   
من اللسان والشفتين.             )         ( –د  تخرج حروف القلقلة.-4   

 

 .السؤال الثاني ضع عالمة)√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)×( أمام العبارة غير الصحيحة

تخرج حروف القلقلة من الجوف والخيشوم .                                           )          (-1  

إذا جاءت حروف القلقلة في وسط الكلمة فهي القلقلة الصغرى.                       )          ( -2  

القرآن الكريم.             )          (ًل يشترط تعلم أحكام النون الساكنة والتنوين إلتقان تًلوة -3  

يجب قلقلة الحروف المجموعة في "قطب جد " إذا كانت متحركة في بداية الكلمة.  )          (-4  

 السؤال الثالث:اقرأ،ثم أجب:-

 س/ما مخارج حروف القلقلة؟

...........................................................................................................  

 

 س/ ما هي أنواع القلقلة؟

........................................................................................................... 
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 الدرس األوؿ:   حور األوؿ )العقيدة(مال

 معناىا وكيفية تطبيقيا –السنة النبوية الشريفة         
 :()إلى طريؽ السعادة في الدنيا واآلخرة فقاؿ   ()أرشدنا )دلنا( اهلل 

 (َوََل َيْشَقى   َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفََل َيِضؿ   )                 
 ( وتنفيذ أوامرىما.يكوف بفيـ القرآف وسنة الرسوؿ ) ()واتباع ُىَدى اهلل 

 (:)رسوؿ اهلل  قاؿ  احفظ  
ـْ بيماَتِضم  تركُت فيكـ َأْمَرْيِف لف "       (") : كتاَب اهلِل وُسنََّة نبيِّوِ وا ما َتَمسَّْكُت

 (.الرسوؿ ) وأمرنا اهلل أف نأخذ ما جاء عف - 
ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا)   :(فقاؿ اهلل )  ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوما َنياُك  (َوما آتاُك

 عَلقة القرآف الكريـ بالسنة النبوية الشريفة
 ليوضح لنا ما جاء في القرآف الكريـ. ()سوؿ الر  ()أرسؿ اهلل  -
أمرنا القرآف الكريـ بالصَلة ولـ يوضح كيفية أداء الصموات، فجاء النبي ووضح لنا  -

 كيؼ نؤدييا بصورة عممية.
 :ليؤكد منزلة السنة (اهلل )قاؿ 

ـْ َتُكفْ  ـُ َوَكاَف َفْضُؿ المَِّو َعَمْيؾَ  َوَأنَزَؿ المَُّو َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمَؾ َما َل  َعِظيًما َتْعَم
 الكتاب ىو القرآف الكريـ، والحكمة ىي السنة النبوية الشريفة، وكَلىما وحي مف اهلل. -

 السنة النبوية الشريفة
آَلؼ  () مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير، وقد ورد عف النبي () كؿ ما صدر عف النبي

 َلؽ والمعامَلت.األحاديث الشريفة أغمبيا عف األخ
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 القوؿ والفعؿ والتقرير في السنة النبوية الشريفة
 ( القوؿ 1)

 ونقمو عنو الصحابة الكراـ.( )ىو ما أخبر بو الرسوؿ 
 .()أي نصمي كما ُيصمي الرسوؿ   "صم وا كما رأيتموني ُأصمِّي(: " قاؿ)
 .أي َل نتدخؿ فيما َل يخصنا "ِنيوِ ِمْف ُحْسِف ِإْسََلـِ اْلَمْرِء، َتْرُكُو َما ََل َيعْ (:"قاؿ)

 ( الفعؿ  2) 
 ونقميا عنو الصحابة الكراـ.( )األفعاؿ التي قاـ بيا الرسوؿ 

أفرغ عمى يديو  ()(، أف الرسوؿ مثؿ الوضوء كما جاء عف عثماف بف عفاف )
ثَلثًا، ثـ تمضمض واستنشؽ، ثـ غسؿ وجيو ثَلثًا، ثـ غسؿ يديو اليمني إلى المرفؽ 

ا، ثـ غسؿ يده اليسرى إلى المرفؽ ثَلثًا، ثـ مسح برأسو، ثـ غسؿ رجمو اليمنى ثَلثً 
 ثَلثًا، ثـ اليسرى ثَلثًا.  

 ( التقرير 3) 
عمى قوؿ أو فعؿ قاـ بو أحد الصحابة في حضرتو الشريفة أو عمـ ( )موافقة النبي 

 و.ولـ يعترض عمي( )بو 
سِمَع المَُّو لَمف  :قاؿَ  الركعةفممَّا رفَع رأَسُو مَف  ()كَنا َيوًما نصمِّي وراَء رسوِؿ المَِّو " 

: قاؿَ  ؼفممَّا انصر  ،ربَّنا وَلَؾ الحمُد حمًدا كثيًرا َطيًِّبا ُمبارًكا فيوِ ه: . قاَؿ رجٌؿ وراءَ حِمَدهُ 
ؿُ  ؿ:أنا. قا: فقاؿَ  ؟ ـُ مِف الُمتكمِّ   "رأيُت ِبضعًة وثَلثيَف مَمًكا يبتِدروَنيا أي يـ يكتُبيا أوَّ

، بعد ربَّنا وَلَؾ الحمُد حمًدا كثيًرا َطيًِّبا ُمبارًكا فيوِ قوؿ الصحابي:  ()أقر الرسوؿ 
 الرفع مف الركوع ولـ يعترض عميو.

 ()كيؼ نحيا بسنة الرسوؿ 
 في حياتو في مختمؼ المواقؼ. ()( نقتدي بسنة الرسوؿ1)
  .()مف طاعة اهلل ( )طاعة الرسوؿ ( 2)
 .()في حب اهلل  سبب( )سوؿ اتباع سنة الر ( 3)
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 اسـ اهلل )تعالى( الرءوؼ :الثانيالدرس المحور األوؿ )العقيدة(   
 : أف يمتمئ قمب اإلنساف بالرحمة ويتعامؿ برقة مع غيره.الرأفة -
 : رقة في القمب تدفع اإلنساف إلى إلى التعامؿ بمطؼ مع غيرنا.الرحمة -
 منيا.الرأفة أعمى درجات الرحمة وأكثر رقة  -
 معنى اسـ اهلل )الرءوؼ(: 
 شديد الرحمة الذي يحب إيصاؿ النعـ لعباده، ويرأؼ بحاليـ، ويدفع عنيـ السوء. -

 بنا: ()مف مظاىرة رأفة اهلل 
 عمينا بما نحتاج إليو. ()( إنعاـ اهلل 1)
 ( إلقاء الرأفة في قموب الناس.2)
 ( قبوؿ توبة المخطئ ميما كاف ذنبو.3)
 إلى العمؿ الصالح الذي يرضيو.( إرشادنا 4)
 ( فرض اهلل عمينا عبادات تناسب قدرتنا.5)
 ( إعطاء المريض األجر الكبير عمى مرضو.6)

 :()الرسوؿ قاؿ 
 )كتَب َلُو مف العمِؿ ما كاَف يعمُمُو َوىَو صحيٌح مقيـٌ  سافرَ  أو إذا مرَض العبدُ )   
 أنيار وجباؿ لخدمة اإلنساف.( سخر اهلل كؿ ما األرض مف نبات وحيواف وبحار و 7)

 كيؼ تكوف رءوًفا مع نفسؾ؟
 ( أحافظ عمى نفسي وَل أعرضيا لمخطر.1)
 ( أسامح نفسي وَل أحمميا أكثر مف طاقتيا. 2)

 كيؼ تكوف رءوًفا بمف حولؾ؟
 ( ارحـ الصغير وأعطؼ عمى الكبير.3( أساعد أسرتي في مياـ المنزؿ.      )1)
 ( أرحـ الحيواف وأسامح اآلخريف.4ـ.        )( أتحدث مع مف حولي باحترا2)
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 سورة األعمى :الثالثالدرس المحور األوؿ )العقيدة(   
 سورة األعمى سورة مكية )نزلت في مكة(. -
 .(ٱۡۡلَۡعلَٔ َسبِّلَ  َسبِِّح ٱۡسنَ )(:)ُسميت باسـ سورة )األعمى(؛ ألنيا افتتحت بقولو  -
 مي بيا الجمعة والعيديف.يص ()مف السور المحببة كاف الرسوؿ  -

 قاؿ: (عف النعماف بف بشير )
ِْٗي  ماى ()أى الٌبٖ ) َّ (بِِّح اْسَن َسبَِّل اْۡلَْعلَٔسَ ) الُجُوَعِت بـَّْٗقَشأُ فٖ الِعَ٘ذ َُْل أَحَاَك )، 

ِِواف، اْجخَوعا فٖ َْٗم   ّسبوا. (ِذُٗث اْلَغاِشَ٘تِ حَ   (.َْ٘قَشأُ ب
 ()مف صفات اهلل  المحور األوؿ:

 
 
 

 

 هعاًٖ النلواث                                                               

 هعٌاُا النلوت هعٌاُا النلوت

 أحقي خلقَ فسْٓ  ًضٍ سبل رامًشا اسوَ سبح اسن سبل

 أسْد -ُشً٘وا جافًا  أحْٓ -غثاًء  العشب اۡلخضش الوشعٔ

وأتقف خمقو، وأنبت العشب األخضر  يصؼ اهلل )تعالى( قدرتو عمى خمؽ كؿ شيء، -
 ثـ جعمو ىشيًما جاًفا أسود الموف.

 ()لرسولو  ()خطاب اهلل  المحور الثاني:
 
 
  

  هعاًٖ النلواث                                                                

 هعٌاُا النلوت هعٌاُا النلوت

ُشَك لِۡلُ٘ۡسشَ   الظاُش  الجِش   ً٘سش لل أهْسك ٓ  ًَُ٘سِّ

   الخزمشة الزمشٓ 

 بسن هللا الشحوي الشح٘ن                                   

ٓ   َخلَقَ  ٱلَِّزٕ( 1) ٱۡۡلَۡعلَٔ َسبِّلَ  ٱۡسنَ  َسبِّحِ  َّْ ٱلَِّزٕ( 2) فََس ٓ   قَذَّسَ  َّ ََِذ ٕ  ( 3) فَ ٱلَِّز  أَۡخَشجَ  َّ
  ٔ ٓ   ُغثَا ءً  فََجَعلََُۥ( 4) ٱۡلَوۡشَع َْ  )5) أَۡح

 

(   ٔ ٔ  )6َسٌُۡقِشئَُل فاََل حٌََس َها َٗۡخفَ َّ َش  ِۡ ُۥ َٗۡعلَُن ٱۡلَج ُُۚ إًََِّ ُشَك 7( إَِّلَّ َها َشا َء ٱّللَّ ًَُ٘سِّ َّ  )

(  ٓ ٓ  )( 8لِۡلُ٘ۡسَش ۡمَش ۡش إِى ًَّفََعِج ٱلزِّ  )9فََزمِّ
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أنو سيجعمو فاىًما وحافًظا لمقرآف الذي سيقرؤه  () لمرسوؿ  ()هلل يقوؿ ا -
 جبريؿ )عميو السَلـ( عميو فَل ينساه.

 اهلل )تعالى( يعمـ الجير مف القوؿ والفعؿ وما يخفى، وأف اهلل يسيؿ لو أموره. -
أف يعظ وينصح قومو بالقرآف، فالتذكير واجب  ()طمب اهلل )تعالى( مف الرسوؿ  -

 والتوفيؽ مف عند اهلل )تعالى(.
 : حقيقة الدنيا واآلخرة وعَلقتيما بالجزاءالمحور الثالث

 
  
 

 معاني الكممات                                
 هعٌاُا النلوت هعٌاُا النلوت

 فاص  أفلح   النافش   اۡلشقٔ 

 حفضلْى حؤثشّى  الوعاصٖطِش ًفسَ هي  تزكى 

ىو الحريص عمى اليداية الذي يخشى ويخاؼ مف  ()مف ينتفع بتذكرة الرسوؿ  -
 البعد عف اهلل )تعالى(.

 وسيتجنب التذكرة مف يريد اَلستمتاع بالدنيا دوف إرضاء اهلل )تعالى(. -
 مف يسعى لتطيير نفسو مف الشرؾ والمعصية فقد فاز بالخير. -
 غير السميمة  اختيار المتع العاجمة دوف اَلىتماـ باآلخرة. مف اَلختيارات -
 اآلخرة خير وأبقى مف الدنيا. -
كؿ ما جاء بالسورة موجود في كؿ الكتب السماوية؛ ألنيا مف أىـ المعاني في حياة  -

 اإلنساف. 
 

 (  ٔ ُش َهي َٗۡخَش مَّ َِا ٱۡۡلَۡشقَٔ )10َسَ٘زَّ َٗخََجٌَّبُ َّ  )11  ٓ ( ٱلَِّزٕ َٗۡصلَٔ ٱلٌَّاَس ٱۡلُنۡبَش

(12(  ٔ ََّل َٗۡحَ٘ َّ َِا  ٔ  )13( ثُنَّ ََّل َُٗوُْث فِ٘ َِۦ 14( قَۡذ أَۡفلََح َهي حََضمَّ َرَمَش ٱۡسَن َسبِّ َّ  )

َ٘ا )15ٔ  )فََصلَّ  ًۡ ةَ ٱلذُّ  ْ ٔ   )16( بَۡل حُۡؤثُِشَّى ٱۡلَحَ٘ أَۡبقَ َّ ٞش  ۡ٘ ٱۡۡل ِخَشةُ َخ َّ َزا 17(   َُ ( إِىَّ 

(  ٔ ُحِف ٱۡۡلُّلَ ٔ  )18لَفِٖ ٱلصُّ ُهَْس َّ َُِ٘ن   )19( ُصُحِف إِۡبَش 
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 أحكاـ القمقمة :الثالثالدرس المحور األوؿ )العقيدة(   
 القمقة

لساكف عند النطؽ بو، بحيث يصدر عف ىذا اَلىتزاز نبرة ىي اىتزاز صوت الحرؼ ا
 قوية لمحرؼ.
 أحرؼ القمقمة

 خمسة أحرؼ ىي: ) القاؼ، الطاء، الباء، الجيـ، الداؿ( تجمع في )قطب جد(. -
 أحرؼ يجب قمقمتيا عند السكوف أو التشديد آخر الكممة. -

 مخرجاف ىما:         مخارجيا
 اؼ، الطاء، الجيـ، الداؿ(  ) الق ( المساف: يخرج منيا:1)
 ( الشفتاف: يخرج منيا: )الباء(.2)

 قراءة حروؼ القمقمة
 تقمقؿ أحرؼ القمقمة إذا جاءت ساكنة وسط الكممة أو آخرىا. -
حروؼ القمقة )قطب جد( عندما تكوف ساكنة تكوف غير واضحة لذلؾ ُتضاؼ إلييا  -

 القمقمة لتعطييا صوًتا واضًحا وتصبح واضحة.
 قراءة أحرؼ القمقمة، ضع قبؿ كؿ حرؼ مف حروؼ القمقمة )أ( وانطقيا:كيفية 

 أد  (  -أج    -أب    -أط    -) أؽ                           
 أنواع القمقمة:

 القوية تكوف إذا جاء حرؼ القمقمة آخر الكممة مشدًدا أو ساكًنا: ( القمقمة الكبرى1)
 وقب  (  -أحد    -  الفمؽ    -الحج     -) الحؽ          

 ( القمقمة الصغرى:2)
 القمقمة الخفيفة تكوف إذا كاف حرؼ القمقمة في وسط الكممة ساكًنا. -

ٔ   ) ومثؿ حرؼ ) ػػبػ (  -َبْطَش    -َيْبدُأ             أَۡبقَ َّ ٞش  ۡ٘ ٱۡۡل ِخَشةُ َخ َّ) 
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 ( أماـ العبارات اآلتية( أوعَلمة )السؤاؿ األوؿ: ضع عَلمة )
 )        (      .()واتباع سنتو مف طاعة اهلل ( )الرسوؿ طاعة    (1)
 )        (                (.الرسوؿ ) أمرنا اهلل أف نأخذ ما جاء عف  (2)
 )        (    في حياتو في مختمؼ المواقؼ. ()نقتدي بسنة الرسوؿ  (3)
 )        (         فقط.         ( )الرسوؿ  السنة النبوية ىي قوؿ   (4)
 )        (                    .()مف طاعة اهلل ( )طاعة الرسوؿ   (5)
 )        (           .   ()الرسوؿ يجب عمى المسمـ أف يقتدي بسنة  (6)
 )        (    أكوف رءوًفا عندما أحافظ عمى نفسي وَل أعرضيا لمخطر.( 7)
 )        (  لمخطئ.                         َل يقبؿ اهلل )تعالى( توبة ا( 8)
 )        (  فرض اهلل )تعالى( عمينا عبادات شاقة أكبر مف قدراتنا.     ( 9)
 )        (     الرأفة أعمى درجات الرحمة وأكثر رقة منيا.            ( 10)
 ( )          يصمي العيديف والجمعة بسورة األعمى.  ()كاف الرسوؿ ( 11)
 )        ( مف يسعى لتطيير نفسو مف الشرؾ والمعصية يندـ ويحزف.( 12)
 )        (   اهلل )تعالى( يعمـ الجير وما يخفي مف القوؿ والفعؿ.    (  13)
 )        (   حروؼ القمقمة سبعة أحرؼ.                            (  14)
 )        (                     القمقمة ليا نوعاف.                   (  15)
 )        (   ( القمقمة الكبرى يمكف أف تكوف في وسط الكممة.          16)
 يف القوسيفالسؤاؿ الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما ب 
 اهلل.................................................................................. سبب في( )الرسوؿ اتباع سنة  (1)

 ( سخط  –عذاب  -غضب    –رضى  )                                         
 ...............................................................................طرؽ السعادة  ()الرسوؿ اتباع سنة  (2)

 في الدنيا واآلخرة( –اآلخرة فقط  –في الدنيا فقط )                                 
 ........................................................................  طريؽ السعادة في الدنيا واآلخرة يكوف بػ (3)

( –اتباع القرآف والسنة  –تناوؿ الطعاـ )                                    كثرة النـو
 .......................................... عمى قوؿ أو فعؿ الصحابة ُتسمى( )الرسوؿ موافقة  (4)

 تصويب(  –فعؿ  –تقرير   –قوؿ  )                                              
 ..................... ......................................................................... أكوف رءوًفا عندما ( 5)

 (كؿ ما سبؽ –أرحـ الصغير  –أرحـ الحيواف )                                    
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 ............................................................معنى اسـ اهلل )تعالى( الرءوؼ ىو  (6)
   شديد الرحمة( –شديد الحساب  –شديد الغنى )                              
 ........................................ سخر اهلل )تعالى( كؿ ما في األرض لخدمة (7)

 الجف (     –المَلئكة    -اإلنساف    )                                        
 ..... ..................................................................................................... نزلت سورة )األعمى( في ( 8)

 (   الطائؼ  -مكة     -المدينة  )                                          
 ...........................................يصمي بسورة األعمى صَلة العيديف و ()كاف الرسوؿ  (9)

 (   الجمعة  -المغرب    -الظير  )                                         
 ................................................ .................... مخرج حرؼ )الجيـ( في القمقمة ىو ( 10)

 (   األنؼ  - المساف    –الشفتاف )                                         
 .........................................................................مخرج حرؼ )الباء( في القمقمة ىو  (11)

 (   األنؼ  -المساف    –الشفتاف )                                          
 صؿ مف العمود )أ(  ما يناسبو مف العمود )ب(السؤاؿ الثالث: 

 )ب( )أ(
 معنى )المرعى(( 1)
 معنى )األشقى( ( 2)
 معنى )أحوى( ( 3)

 الكافر.   )     ( -
 أسود  )     ( -
 العشب األخضر.  )     ( -

 صؿ مف العمود )أ(  ما يناسبو مف العمود )ب(
 )ب( )أ(

 معنى )المرعى(( 1)
 معنى )األشقى( ( 2)
 معنى )أحوى( ( 3)

 الكافر.   )     ( -
 أسود  )     ( -
 العشب األخضر.  )     ( -

 أ(  ما يناسبو مف العمود )ب(صؿ مف العمود )
 )ب( )أ(

 معنى )المرعى(( 1)
 معنى )األشقى( ( 2)
 معنى )أحوى( ( 3)

 الكافر.   )     ( -
 أسود  )     ( -
 العشب األخضر.  )     ( -
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 صؿ مف العمود )أ(  ما يناسبو مف العمود )ب(
 )ب( )أ(

 حروؼ القمقمة ينتج عينا( 1)
 آفتعمـ أحكاـ تَلوة القر ( 2)
 الشفتاف ىما( 3)

 مخرج القمقة لحرؼ الباء. )     ( -
 اىتزاز صوت الحرؼ. )     ( -
 واجب عمى كؿ مسمـ.  )     ( -

 صؿ مف العمود )أ(  ما يناسبو مف العمود )ب( 
 )ب( )أ(

 التقرير( 1)
 اتباع سنة الرسوؿ( 2)
 ()طاعة الرسوؿ ( 3)
 السنة النبوية( 4)

 .مف قوؿ أو فعؿ عف النبيكؿ ما صدر ىي  (  )   -
 .قاـ بو الصحابةعمى ما ( )موافقة النبي  (  )   -
 ىي طريؽ السعادة في الدنيا واآلخرة. (  )   -
 .()مف طاعة اهلل  (   )  -

 السؤاؿ الرابع: اقرأ اآليات وضع كؿ كممة في مكانيا
 المرعى (  -غثاء   -األعمى    -) قدر             

ٓ   َخلَقَ  ٱلَِّزٕ( 1) ................................. َسبِّلَ  ٱۡسنَ  َسبِّحِ  َّْ ٱلَِّزٕ( 2) فََس َّ .................................    ٓ ََِذ  فَ
(3 )  ٕ ٱلَِّز ٓ   ................................. فََجَعلََُۥ( 4) ................................. أَۡخَشجَ  َّ َْ  )5) أَۡح

 ؿ الرابع: أجبالسؤا
 ؟ُسميت باسـ سورة )األعمى( بيذا اَلسـ  لماذا  -
- ............................................................................................................................. ........................................... . 

 : أجبالخامسالسؤاؿ 
 اذكر بعض مظاىر رأفة اهلل )تعالى( بنا. ( 1)
- ............................................................................................................................. ........................................... . 
 اكتب حروؼ القمقمة.  (2)
- ...........................        .............................        .........................       ...........................      ..........................   
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 : اكتب الكممات مكاف النقاطالسادسالسؤاؿ 
 اهلل ( –أمريف  –نبيو   –) تمسكتـ                    

وُسنََّة  ........................بيما: كتاَب  ........................لف َتِضم وا ما  .......................... تركُت فيكـ" 
...................... (") 

 ( أماـ العبارات اآلتية( أوعَلمة )ضع عَلمة ) )ب( 
 ( )          .(( واتباع سنتو مف طاعة اهلل ))(   طاعة الرسوؿ 1)
 )        (       (.        )( يجب عمى المسمـ أف يقتدي بسنة الرسوؿ 2)

 اكتب الكممات مكاف النقاط
 ( العبد   -صحيح   -العمؿ  )                     

يعمُمُو  ما كافَ .................................كتَب َلُو مف  سافرَ  أو .................................إذا مرَض )   
 )مقيـٌ  .................................َوىَو 

 ( أماـ العبارات اآلتية:( أوعَلمة )السؤاؿ األوؿ: ضع عَلمة ))ب(  
 (   اهلل يعطي المريض األجر الكبير عمى مرضو.    )        (1)
 ( اهلل )تعالى( يقبؿ توبة المخطئ ميما كاف ذنبو.    )        (     2)

 : أكمؿ الجمؿ بما يناسبو مف بيف القوسيفالسابع السؤاؿ
 العيديف   ( -اليداية    -)  الدنيا                      

 . ...........................................ىو الحريص عمى  ()مف ينتفع بتذكرة الرسوؿ (   1)
 .بسورة األعمى  ...........................................يصمي الجمعة و ()كاف الرسوؿ   (2)
 ........................................................................................................اآلخرة خير وأبقى مف  ( 3)
 أكمؿ الجمؿ بما يناسبو مف بيف القوسيف 

 الكممة (  -القمقمة   -) الكبرى                     
 أو آخرىا.    ...............................تقمقؿ أحرؼ القمقمة إذا جاءت ساكنة وسط   ( 1)
 القوية تكوف إذا جاء حرؼ القمقمة آخر الكممة.     ...............................القمقمة   (2)
 ىي اىتزاز صوت الحرؼ الساكف عند النطؽ بو.        ........................................... ( 3)
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